
 

 

 

 

 

  שימוש במשמרת וגדרי איסור אוהל

. ונותנין לתלויה בשבת 1ביום טוב )לסינון שמרי יין(רבי אליעזר אומר: תולין את המשמרת  (1)משנה:  )קל"ז ב'(
 . . אבל לתלות בשבת, אסור(2)שמרים, ומסנן

)אפילו לתלויה ויה בשבת , ואין נותנין לתל)וכל שכן בשבת(וחכמים אומרים: אין תולין את המשמרת ביום טוב  (2)

 . )שהם מכשירי אוכל נפש שאי אפשר לעשותם מבעוד יום( "ט. אבל נותנין לתלויה ביומבעוד יום(

 ? )האם זו מלאכה דאורייתא או דרבנן(מאי  )משמרת בשבת(איבעיא להו: תלה 

 , הכי נמי דמיחייב?!ד()כלי קטן ביתאמר רב יוסף: תלה חייב חטאת. אמר ליה אביי: אלא מעתה תלא כוזא בסיכתא 

 אלא אמר אביי: מדרבנן היא, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול.  )קל"ח א'(

מאי? אמר רב כהנא:  )סינן שמרים(. איבעיא להו: שימר )לדעת חכמים(ואין נותנין לתלויה בשבת  )שנינו במשנה:(
 שימר חייב חטאת. 

 ? )במשמר(משום מאי מתרינן ביה 

 . )מנפה בנפה( רבי זירא אמר: משום מרקד רבה אמר: משום בורר.

, אף הכא נמי נוטל את האוכל 3אמר רבה: כוותי דידי מסתברא, מה דרכו של בורר נוטל אוכל ומניח הפסולת
 . )השמרים( ומניח את הפסולת )היין(

אף מלמטה, )קמח( מלמעלה ואוכל  )נשארת( אמר רבי זירא: כוותי דידי מסתברא, מה דרכו של מרקד פסולת
 הכא נמי פסולת מלמעלה ואוכל מלמטה.

 שיטות הראשונים

כחכמים, שאין תולין את המשמרת ביום טוב, אבל  רי"ף, רמב"ם, ורא"ש: פסקו תליית משמרת, ונתינת יין לתלויה
 .4השו"ענותנים לתלויה. ובשבת אין נותנים לתלויה. וכן פסק 

                                                

והכל מודים שאין עושין אוהל עראי בתחילה ביום טוב, ולפי רבי אליעזר אסור אף להוסיף )בין ביו"ט בין  אע"פ שעושה אוהל עראי,ו . 1
רבי אליעזר סבר לה כרבי יהודה, דתניא: אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, רבי יהודה מתיר אף בשבת(, אמרינן בגמרא, 

במכשירין שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב, במכשירין שאפשר  ,אימר דשמעינן ליה לרבי יהודהומקשה, מכשירי אוכל נפש. 
 יפא מדרבי יהודה.דרבי אליעזר עד ומתרץ, לעשותם מערב יום טוב מי שמעת ליה?

שאין דרך בורר בכך. רש"י. וביאר הריטב"א: דסבר רבי אליעזר דאין דרך בורר בכך, דלא איקרי בורר אא"כ בורר להצניע; אבל לאוכלו  . 2
 מיד, לא. מיהו לכתחילה לא יתלנו. עכ"ל. והרשב"א כתב )חי' קל"ח א', ד"ה איבעיא להו שימר מהו( דרבי אליעזר סבר דכיון דאינו
בורר ולא מרקד בידיים וממילא הוא מסתנן, אינו כבורר ולא כמרקד ומותר אפילו לכתחילה. ובפסקי רי"ד כתב: דקסבר רבי אליעזר 
אין בורר אחר בורר, דעיקר ברירתו של יין בגת היא כשסיננו אותו מן החרצנים, וכיון שמאז נתברר, אין בו שוב משום בורר. אבל אין 

 דקעביד אוהלא. עכ"ל.  תולין אותו בשבת משום

הקשו הראשונים דבפרק כלל גדול )לעיל ע"ד א'( משמע דאוכל מתוך פסולת אין דרך ברירה בכך! ראה תוספות )ע"ד א', ד"ה בורר  . 3
 וראה לעיל.ואוכל אוכל מתוך פסולת( וריטב"א )שם, ד"ה אבל פסולת מתוך אוכל לא יברור(. 

 רמב"ם )הל' שבת כא,יז; הל' שביתת יו"ט ג,יז(.  -ת או"ח שטו,ט; שיט,ט. תקי,ד. מקורו . 4

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב א'
 ל"חק| דף:  כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

, דלמסקנה, טעמייהו דרבנן לאו רש"י ורמב"ם: דעת בחול תליית משמרת אסורה מדרבנן, שלא יעשה כדרך שעושה
, דאיסורו משום רבינו יונה ורמב"ן. ודעת 5משום אוהל, אלא שמא יתקן לשמר בקבע, כדרך שהוא עושה בחול

 .7השו"ע. וכן פסק 6אוהל עראי הוא

מַ לא הכריע במחלוקת רבה ורבי זירא, וכתב " הרמב"ם: משום מה מתרים במשמר ְ ֹוְך ְוֵכן ַהמ  ָמִרים ִמת  ְ ֶחה ש 
ִקין  ְ ש  ַ ב -ַהמ  ד, ְוַחי ָ ֹוֶלֶדת ְמַרק ֵ ֹוֵרר אֹו ת  ֹוֶלֶדת ב  ָמִרים ", וכן "ֲהֵרי ֶזה ת  ְ ר ש  ֵ מ  ַ ש  ְ ד הו א. -ְוַהמ  ֹוֵרר אֹו ְמַרק ֵ ֹוֶלֶדת ב    8"ת 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שטו(

ֹוִלין אֹוָתה  ָלֵתת ב ָ  ט.  ת  ֶ ֶרת ש  ֶ מ  ַ . ְמש  ת אֶֹהל ְוָאסו ר ִלְנטֹוָתה  י ַ ו ב ֲעש ִ יָה ְלָכל ַצד, ָחש  ִ ָנן ו מֹוְתִחין פ  ָמִרים ְלַסנ ְ ְ  ה  ש 

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שיט(

ַ  ט.  ָמִרים ֵמֶעֶרב ש  ְ ה  ש  ָמִרים. ֲאָבל ִאם ָנַתן ב ָ ְ ה  ש  ן ב ָ ת, ָאסו ר ִלת ֵ ב ָ ַ לו ָיה ֵמֶעֶרב ש  ו  ת ְ ֶרת, ֲאִפל  ֶ מ  ַ ן ֲעֵליֶהם ְמש  ר ִלת ֵ ת, ֻמת ָ ב ָ
ְחְזרו  ְצלו ִלים ָלזו ב.  י ַ ֶ ֵדי ש   ַמִים כ ְ

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקי(

ה   ד.  ן ב ָ ר ִלת ֵ לו ָיה ְועֹוֶמֶדת ֻמת ָ ָמִרים, ֲאָבל ִאם ָהְיָתה ת ְ ְ ה  ש  ן ב ָ יֹום טֹוב ְלַסנ ֵ ֶרת ב ְ ֶ מ  ַ ֹוִלין ַהְמש  נָ  ֵאין ת  ָמִרים ְלַסנ ְ ְ ן; ו ַמֲעִרים ש 
ָמִרים.  ְ ה  ש  ְך נֹוֵתן ב ָ ֹוִנים, ְוַאַחר כ ָ ה  ִרמ  ן ב ָ  ְותֹוֶלה אֹוָתה  ִלת ֵ

ְדִאיָתא סי' שי"ט  הגה: ת כ ִ ב ָ ַ ש  מֹו ב ְ יֹום טֹוב כ ְ ן, ב ְ ו  יֵני ִסנ  ָאר ד ִ ְ ית יֹוֵסף(. ו ש   )ב ֵ

                                                

 !מה לי רמונים מה לי שמרים ,הלוואי משום א ."ט לתלות בה רמוניםווראייתו דאמרינן לקמן )קל"ט ב'( מערים אדם על המשמרת בי . 5
ביאר הרמב"ם: זה דבר ברור הוא . רמב"ן. וומשום עובדין דחול הוא, ולתלות בה רמונים לאו עובדין דחול הוא ,הל ליכא כללואלא א

למבין, שאין אתה מוצא לעולם דברים שאסרו חכמים משום שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, אלא דברים שאפשר שירגילו 
 למלאכה. 

ל נימא דהכא לאו אה ,מאי קושיא ?!למיעבד לכתחלה שרי ,הל עראי לא מוספינןואוסופי אא בי אליעזרהשתא לר בגמרא,דאקשינן מ . 6
. רמב"ן. ואע"פ שאמרו שלא יעשה כדרך שעושה בחול, רצה לומר, הוא כלל ורבנן נמי משום עובדין דחול אסרי ור"א לא חייש להכי

דכשהוא תולה ביאר רבינו יונה,  ,מוניםיוהא דשרינן ברדאיסור עשיית אוהל עראי הוא משום שלא יעשה כדרך שעושה בחול. 
. אבל כשתולה אותם להניח עליה פירות, מותר, לפי שאינו צריך לחלל שתחתיה חלל שתחתיהלשמרים הוו כאוהל לפי שהוא צריך ל

אם אין כלי תחתיו לדבר זה. והרשב"א תמה עליו, כיון שאינו אוהל אלא כשצריך לחללו בשעת נטייתו, אפילו בתולה לשמרים, 
 ! עיי"ש )וראה להלן(.להאהיל עליו, לישתרי

)ס"ק לו( דלפי טעם זה, לתלות המשמרת כשהיא שטוחה, על איזה יתד ובלי כלי תחתיה, מותר, דאפילו  או"ח שטו,ט. וכתב המשנ"ב . 7
רש"י )קל"ט ב', ד"ה מערים; כפי שביארו רשב"א(. רבינו יונה  -אוהל עראי לא חשיב, וכל שכן שמותר לתלות כלי ביתד. מקורות 

קל"ח א', ד"ה אלא; הו"ד ברשב"א(. רמב"ם )הל' שבת כא,יז; תשובות, ח"ב, )הו"ד ברשב"א(. רשב"א )קל"ח א', ד"ה אלא(. רמב"ן )חי' 
 סי' שו, הוצאת מקיצי נרדמים, ירושלים(.

 רמב"ם )הל' שבת ח,יא; כא,יז(. -מקורות  . 8

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב א'
 ל"חק| דף:  כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 עשיית אוהל פרטי דינים ב

 :ותני, )כללים שמצא בברייתות(מנקיט אביי חומרי מתניתא  )קל"ח א'(

, לא יעשה. ואם עשה, 10, והמשמרת, כילה, וכסא גלין(9יתידות ל גבי)עור בהמה ששוטחים אותו עוברי דרכים עהגוד 
 . 11פטור אבל אסור

 אהלי קבע לא יעשה. ואם עשה חייב חטאת. 

, מותר לנטותן כבית כסא()כסא טרסקל שהעור שעליה נקוב לשמש , ואסלא )מתקפל(, וכסא טרסקל 12אבל מיטה
 .(13)כי האוהל בהם כבר עשוילכתחילה 

 : )קל"ח ב'( בפרקיןגרסינן להלן 

 הנך מילי מעלייתא דאמרת לן משמיה דרב.  ,שלח ליה רמי בר יחזקאל לרב הונא: אימא לן איזי

)בביאור , אמר רב 14שבת, מותר לנטותה ב)גוד ברצועותיו, ומונח על מקום קבוע שלו(גוד בכיסנא  דתניא:שלח ליה: הא 

. אמר אביי: וכילה, אפילו בעשרה בני אדם 15)לנטותו(: לא שנו אלא בשני בני אדם. אבל באדם אחד אסור הדברים(
 . (16)ונמצא שהכל עשו אוהלפורתא  )על ידי כל אחד(. אי אפשר דלא מימתחא )לפורסה(אסור 

מותר לטלטלה  - )רגליה(ה אחת מירכותיה כירה שנשמט דתניא:? )מה הדבר הנוסף בשם רב(אידך מאי היא 
. רב אמר: אפילו חד נמי אסור, גזירה שמא יתקע )שמא יתקע אחת(אסור  -. שתיים )שעומדת בשלוש הנותרות(

 . (17)בחוזק, והוי בונה

                                                

הם ללון, הוא עור של בהמה תפור ופיו רחב מאד ויש לו שנצים, ועוברי דרכים ממלאין אותו יין או חלב במקום שתוקעין שם אהלי . 9
 ושוטחין אותו ופיו מתוח ע''ג יתידות, והרוח עוברת מתחתיו ומצטנן שלא יתקלקל היין. והוי דומה לאהל לאחר שנמתח. רש"י. 

 ( והוא שם מקום, ומפרקין מטותיהן וכסאותן וטוענין אותן עמהן, וחוזרין ומחזירין אותן. רש"י. 'ב "זמ פרק כירה,טה גללניתא )יכמו מ . 10

לרש"י שמא יתקע בחוזק, ולתוספות הוא מיטה שפורסים  -אוהל עראי הם. כסא גלין  -משום עובדין דחול. גוד וכילה  -רת משמ . 11
 עליה עור, ואסור משום אוהל. 

שרי, דלא , הלוואף על גב דהשתא עביד א .מותר לנטותה לישבה על רגליה ,המחוברת ועומדת, אם היתה זקופה או מוטה על צדיה . 12
 . רש"י.עביד אלא ליתובא בעלמאמידי 

 ע"פ רש"י. וראה להלן. . 13

 ודאמר לעיל, קל"ח א', מנקיט אביי הגוד פטור אבל אסור, כשלא היה מותקן ברצועותיו )מבעוד יום(. רש"י.  . 14

מתח היטב(. כן כתב אדם אחד מותחו היטב. שמותחו על יתד וקושרו בה. וחוזר ומותח על זו וקושרו בה )אבל בשני בני אדם אינו נ . 15
: ואיכא למידק שלפירוש זה כיון שהוא כבר על הריטב"א. וסיים ואיני יודע מהו. וכתב הגאוניםבשם רבותיו. ושכן מצא בתשובת  רש"י

מקום קביעותו ההמתחה אינו אלא תוספת, ותוספת באהל עראי מותר! וי"ל דאפילו שהוא על מקום קביעותו אינו משמש אלא 
ז"ל, שהטעם שבשני בני אדם מותר, משום דקא  החסיד( רבינו יונהפירשו וכן פירש ) ובתוספותוההמתחה עיקר. מעשה עץ בעלמא 

ז"ל  הרמב"ןפירש בשם רבו  והרא"העבוד בחדא זימנא, ולא כשאר אהלים שנעשים מעט מעט, לפיכך בשניים מותר, באחד אסור. 
 ו מדאורייתא, וא"כ באהל עראי מדרבנן מותרים לגמרי. והפירוש הזהשהטעם דבשניים מותר, משום דשניים שעשאוה פטורים אפיל

 (. פירש משום מתקן, בהשגות להל' שבת כב,לב, הוא מחוור מכולם. עכ"ל )והראב"ד

 ריטב"א.  . 16

בניין, דאין בניין בכלים. וצ"ב. וראה רש"י. אמנם לעיל פירש רש"י )מ"ז א', ד"ה חייב חטאת( שחייב משום מכה בפטיש, ולא משום  . 17
 מש"כ לעיל שם )סוגית הרכבת כלים בשבת( בהערות. 
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 שיטות הראשונים

בעלמא. כסא ביאר, מיטה, דלא מידי עביד אלא ליתובא  רש"י: מיטה וכסא טרסקל ואסלא מותר לנטותן לכתחילה
יֶהן כתב: " והרמב"םטרסקל ואסלא, דהא עביד וקאי.  ְחת ֵ ה ת ַ ָעש ֶ י ֵ ֶ י ש  ִ ְטַרְסַקל, ְוַאף ַעל פ  א ו  ה ְוִכס ֵ יַח ִמט ָ ר ְלַהנ ִ ו ֻמת ָ

ת אֶֹהל, לֹא ֶקַבע ְולֹא ֲעַראי. י ַ ֶרְך ֲעש ִ ֵאין ֶזה ד ֶ ֶ סתם, שכסא העשוי פרקים, מותר לפותחו  19והשו"ע 18"אֶֹהל, ש 
 לכתחילה.

כשעשוי להשתמש תחתיו.  לעשות גג, שרק אם יש מחיצות נאסר התוספות: דעת עשיית אוהל בלא מחיצות
. כתוספותפסק  21והשו"ע. 20שאם האוהל עשוי להשתמש באויר שתחתיו, אסור אף בלא מחיצות הרשב"אודעת 

 . שאם אינו צריך לאויר שתחתיהן, אפילו כשיש מחיצות, מותר 22וכן פסק

פירש שגוד הוא עור של בהמה ששוטחים עוברי דרכים ע"ג יתידות,  רש"י: גוד בכיסנא, מותר לנטותה בשבת
רֶֹכת ְוַכי ֹוֵצא פירש " והרמב"םוממלאים ביין או חלב. וכשיש לו רצועות, מותר למותחו בשני בני אדם.  ָ ֹוֶטה פ  ַהנ 

ה   ֶ  -ב ָ ֵדי ש  ֵהר, כ ְ דֹוָלה ָצִריְך ְלִהז ָ רֶֹכת ג ְ ָ . ְלִפיָכְך, ִאם ָהְיָתה פ  ֹוָטה  נ  ֶ ָעה ש  ָ ש  ה אֶֹהל ב ְ ֹא ַיֲעש ֶ ַנִים, ֲאָבל  -ל  ְ ֹוִלין אֹוָתה  ש  ת 
 .23השו"ע" וכן פסק ֶאָחד ָאסו ר.

 

                                                

וכדתניא ר' יוסי בר' יהודה  ,כגון שלחן קטן ,טרסקל הוא קערה פשוטהורי"ף, שכסא וטרסקל שני דברים הם. כן היא גם גירסת ר"ח  . 18
רש"י )ד"ה  -. מקורות . ר"חעשוי לאכול בו. או לתת בו חפציםגם זה לגביו  ,נעץ קנה ברה"ר והניח בראשו טרסקל וזרק ונח על גביו
 בדפיו(. ר"ח )קל"ח א', ד"ה מתני'(. אבל, וד"ה ואסלא(. רמב"ם )הל' שבת כב,כח(. רי"ף )נו ב

או"ח שטו,ה. וביאר המשנ"ב )ס"ק כז( כרש"י, דהא עביד וקאי מבעוד יום, אלא שפושטו ומיישבו כדי לישב עליו. וביאר )שעה"צ אות  . 19
העמיד החופה שרי ל אי טעמאמהלב( דהיינו אפילו היה הכסא עשוי עם מחיצות, ועם פשיטתו נפשטים גם המחיצות. וכתב המג"א, ד

ה. וראה חזו"א )הל' שבת סי' נב, ס"ק ו( שכתב שדברי הנוב"י )תניינא סי' ל( בפתיחת מטריה בשבת אינם מתיישבים, דזה ולסלק
 ממש דין כסא טרסקל! )אמנם למסקנה אסר גם החזו"א מסיבות אחרות, עיי"ש.(

יין, דכללא דמילתא דלא אסרינן משום אוהל אלא מידי דאית זה לשון הרשב"א )ד"ה אבל מיטה כסא וטרסקל(: וכתבו בתוספות בענ . 20
ליה מחיצות מלמטה ומשתמש לאויר שתחתיו, אבל סדור השלחן שנותנים שתי ספסלים שיש להם רגלים דקים ועורכים עליהם את 

על קונדסין! ופריסת  השלחן לא מיקרו מחיצה. ותמיהא לי דגוד מי עביד ליה מחיצות גמורות רחבות?! והלא אין פורסין אותו אלא
השולחן אפשר שהיא מותרת מפני שאין משתמשין באויר שתחתיו, מה שאין כן במטה שמשתמשין בה באויר שתחתיה בנתינת 

 סנדלין וכיוצא בהן. עכ"ל. וכן בר"ן )נו ב ברי"ף, ד"ה וכתבו בתוספות( מובאת מחלוקתם, עיי"ש. 

מותר. והאיסור הוא רק במקום שעושה את המחיצות בשבת. אבל אם הן  -אותן עתה  או"ח שטו,ג. ואף במחיצות, היכא שאינו עושה . 21
ב, בעניין החזרת קדירה, מחזירין אפילו -מותר. כמש"כ גמרא שבת, ל"ח א -כבר קיימות מבעוד יום, ובשבת רק מניח כיסוי עליהן 

בין ק"ב א'(, משום ששם כוונתו לאוהל, בשבת. ומה שאסור לפרוס מחצלת על העצים שבספינה אא"כ היה ברחבן טפח )עירו
 וכשעושה הכיסוי לשם אוהל אסור גם כשאין מחיצות. ע"פ ביאור הגר"א. 

או"ח שטו,ז. אמנם בפסקי השו"ע יש לדון, שכן בסעיף ג' פסק השו"ע מיטה שמעמידים אותה, אסור להניח הרגליים תחילה. והני  . 22
ז' -דדים( כמו דופני תיבה. משמע שצריך ארבע מחיצות שלימות. ואילו בסעיפים ו'מילי כשהרגליים הם דפים מחוברים )מכל ד' צ

, ומשמע, שאם וכמו שביאר הרמ"א "הואיל ואין צריך לאויר שתחתיהן")פסק שגם בשתי מחיצות סגי לאסור, כגון בספרים וחביות 
 . צריך לאויר שתחתיהן, אפילו בשתי מחיצות סגי לאסור(

האריך, ותורף דבריו, דודאי עיקר תלוי במה שצריך לאויר שתחתיו; ולכן, דבר שיש לו ד' דפנות, האויר שתחתיו  והט"ז )שטו,ג ס"ק ד( 
וכדבריו פסקו חיי אדם )כלל מב,  . אבל כשיש לו רק ב' דפנות, תלוי אם משתמש באויר שתחתיו.)ואסור גם בשולחן( סתמו לשימוש

שגם שולחן שיש לו ד' מחיצות,  אליה רבה )שטו, ס"ק ו( ושו"ע הרב )או"ח תקב, סעי' ו(סעי' ד( ובן איש חי )שנה ב, שמות,ו(. ודעת 
 מותר לשים עליהם דף השולחן, כיון שאין צריך לאויר שתחתיו. וראה משנ"ב )ס"ק כב(.

 רמב"ם )הל' שבת כב,לב(. -ורות מק .באו"ח שטו,י . 23

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב א'
 ל"חק| דף:  כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 .24השו"עכרב, שאסור לטלטלה, שמא יתקע. וכן פסק  , ורא"שרמב"םרי"ף, : פסקו כירה שנשמטה אחת מירכותיה

 ךשולחן ערו

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שח(

ו  ַאַחת ... טז.  ְמָטה ֲאִפל  ְ ש  נ ִ ֶ יָרה ש  ְרכֹוֶתיהָ כ ִ . ִמי ַ  , ָאסו ר ְלַטְלְטָלה 

ַמט ֶאָחד ֵמַרְגֶליהָ  הגה: ְ ש  נ ִ ֶ יָחה  ַעל ַסְפָסל ַאֶחֶרת וְ  ,ְוֵכן ַסְפָסל ָארְֹך ש  ְלַהנ ִ ָאסו ר ְלַטְלְטָלה  ו  ִים, ד ְ ת ַ ְ ן ש  כ ֵ ֶ ל ש  עֹוד כ ָ ָרה ִמב ְ ב ְ ְ ו  ִנש  ב ָעֶליָה ֲאִפל  ֵ ִליש 

ן סי' ע"א(יֹום  ֶ ש  רו ַמת ַהד ֶ ת  ,)ת ְ ב ָ ַ ַעם ַאַחת קֶֹדם ַהש   ַ ְך פ  ב ָעֶליָה כ ָ ַ ן ָיש  א ִאם כ ֵ ית יֹוֵסף סֹוף ִסיָמן שי"ג(. ֶאל ָ ם )ב ֵ ָ ם ָאסו ר ְלַהְכִניס ָהֶרֶגל ְלש  ג ַ

ְנָין  ו ם ב ִ ית יֹוֵסף סוֹ ִמש    . ף ִסיָמן שי"ג()ב ֵ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שטו(

ס ֵ  ה.  ִסיִרים אֹותֹו סֹוְגִריםכ ִ ְ מ  ֶ ח, ו ְכש  ֹוְתִחין אֹוָתה  ְוָהעֹור ִנְפת ָ ב ָעָליו פ  ֵ רֹוִצים ִליש  ֶ ָרִקים, ו ְכש  ְ ו י פ  ל,  א ֶהָעש  ָ אֹותֹו ְוָהעֹור ִנְכפ 
ה.  ִחל ָ ר ְלָפְתחֹו ְלַכת ְ  ֻמת ָ

ֹוֶטה פ ָ  יב.  דֹוָלה,ַהנ  רֶֹכת ג ְ ָ ֹוֶטה; ְלִפיָכְך ִאם ִהיא פ  נ  ֶ ָעה ש  ָ ש  ה אֶֹהל ב ְ ֹא ַיֲעש ֶ ל  ֶ ֵהר ש  , ָצִריְך ִלז ָ ה  ֹוִלין אֹוָתה   רֶֹכת ְוַכי ֹוֵצא ב ָ ת 
ָר  ו  ֲעש ָ ג, ֵאין מֹוְתִחין אֹוָתה  ַוֲאִפל  ש  ָלה  ג ַ י ֵ ֶ ה ש  ל ָ ַנִים ֲאָבל ֶאָחד ָאסו ר. ְוִאם ָהְיָתה כ ִ ְ ה  ְמַעט ש  ְגב ַ ֹא ת ִ ל  ֶ ר ש  ָ ִאי ֶאְפש  ֶ ה, ש 

ה אֶֹהל ֲעַראי.   ֵמַעל ָהָאֶרץ ְוֵתָעש ֶ

 פריסת טלית, כילה, וילון 

. היה כרוך )משום אוהל עראי(. ואם עשה, פטור אבל אסור 25טלית כפולה לא יעשה :רמי בר יחזקאל תני )קל"ח א'(
)שנחשב מוסיף על אוהל עראי, , מותר לנטותה לכתחילה ה()למשכה בו ולפורסחוט או משיחה  )מבעוד יום(עליה 

 . (, קכ"ה ב'שמותר לפי חכמים לעיל

 : )קל"ט א'( בפרקיןגרסינן להלן 

 שלחו ליה בני בשכר ללוי: כילה מהו? 

 כילה חזרנו על כל צידי כילה, ולא מצינו לה צד היתר.  (ומסיק)

 ? חבל כרוך מבעוד יום מותר לנטותה()שאם חוט או ולישלח להו כדרמי בר יחזקאל  )ומקשה(

 . )והיו מקילים גם במקום שאסור(לפי שאינן בני תורה  )ומתרץ(

  , מותר לנטותו ומותר לפורקו.)שתולים בפתח(אמר רב משום רבי חייא: וילון  )קל"ח א'(

                                                

אבל אם  ;אסרו אפילו בטלטול משום שמא אתי ליתקע ל כןוע ,ודוקא בנשמט דאפשר לחברואו"ח שח,טז. וכתב המשנ"ב )ס"ק סט(,  . 24
 ורמ"א דנקט לקמיה. מותר בטלטול ל כןע ,ולזה לא חיישינן ,דלא שייך בו שמא יתקע אלא צריך לעשות רגל אחר, נשבר רגל אחד

ואין כאן אותו הרגל כלל אלא הספסל הוא בלא  ,אלא נשמט קאמר. גם אם נשמט אותו הרגל מכבר ,לאו דוקא הוא ,אפילו נשברה
 (. רא"ש )סי' ד(. רמב"ם )הל' שבת כו,ו -. מקורות דכאן לא שייך שמא יתקע ,אין איסור לסמוך אותו על ספסל אחר, רגל

ן תחתיה וראשיה מתכפלים לכאן ולכאן לצד הארץ, ונעשים כתלים להגן מן החמה, שנחשב לשטוח טליתו על גבי ארבע יתידות ליש .25
 . ע"פ רש"י.אוהל

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב א'
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, על שני נקליטין()שאינה דומה לשאר כילות, אלא פרוסה על מוט המונח ואמר שמואל משום רבי חייא: כילת חתנים 
 .)שאינה אוהל(מותר לנטותה ומותר לפורקה 

 . טפח. אבל יש בגגה טפח, אסורה )בקודקודה, רוחב(אמר רב ששת בריה דרב אידי: לא אמרן אלא שאין בגגה  קל"ח ב'()

 טפח. אבל )מתחתיו(סמוך לגגה  )טפחים(אלא שאין בפחות משלושה  )שמותר(וכי אין בגגה טפח נמי, לא אמרן 
 יש בפחות משלושה סמוך לגגה טפח, אסור.

)שאין כל צד של הכילה מתפשט למטה ומתרחק טפח מכנגד אמצעיתה, , אלא שאין בשיפועה טפח )שמותר(ולא אמרן  

 . 26)כגג משופע(. אבל יש בשיפועה טפח, שפועי אהלים כאהלים דמו שאין ברוחבה למטה טפחיים(

)שאותו טפח הוא קיר לאוהל, והמיטה בל נחית מפוריא טפח, אסור ולא אמרן, אלא דלא נחית מפוריא טפח. א

 . 27נעשית לו גג(

 שיטות הראשונים

 ,כגון ששייר בה טפח. דבעניין אחר לא הוה שרי ,תוספותכתבו : היה כרוך עליה חוט או משיחה מותר לנטותה
, דמוסיף על אוהל עראי הכרוך בודיא ושייר בה טפח, למחר פושט, )ק"ב א'(כדאשכחן בפרק בתרא דעירובין 

 .28השו"ע. וכן פסק הרא"שוכתירוץ שני כתב  הוא. אי נמי כריכת חוט או משיחה מועלת בלא שייר בה טפח.

כתב שלפיו אפילו מחיצה  והר"ןכתב שאין אוהל אלא מי שעשוי כעין גג.  רש"י: ה המתרתאיסור אוהל במחיצ
כאשר מועילות  ,ר אוהל עראי קיים גם במחיצותשאיסו ר"ת ורא"שהמתרת, מותר לעשותה בשבת. ושיטת 

 . 29השו"עוכן פסק  להתיר טלטול, או להכשיר סוכה. אבל בשאינו צריך לה, אינו אלא תוספת בעלמא ושריא.

לפי כתב בטעם היתר וילון לנטותו ולפורקו, שאין אוהל אלא מי שעשוי כעין גג.  רש"י: וילון הפרוס לפני הפתח
כתב: דלאו אוהל הוא, דלא קביעא התם, אלא כן דרכו לינתן  במקום אחראמנם י. גם וילון קבוע שר, זה

  32הרמ"א. ופסק 31כתב שכשאינו עושהו להתיר, מותר לעשותו בשבת והאור זרוע .30ולהסתלק כדלת בעלמא

                                                

הראשונים דנו בקשיים בגירסה זו )ראה תוספות שכתבו הרבה תימה יש איך ייתכן זה. ומאירי(. ובדקדוקי סופרים כן הגירסה לפנינו. ו . 26
ה )לכאורה(. וכ"כ במגיד משנה. וכן השמיטה הגר"א בהגהותיו. אמנם בביאור הגר"א כתב שאינו בכת"י א"פ. וכן ברמב"ם לא גרס ל

)או"ח שטו,יא( כתב:...אבל הרא"ש )שבת כ,ב( והטור כתבוה. וכן שאר הפוסקים )וכפירוש רש"י דגרס לה(. ואפשר דאף הרמב"ם גרס 
 ועי אוהלים לאו כאהלים דמו(.לה, אלא דס"ל דאין הלכה בזה כמותו )אלא כחכמים הסוברים בפ"ק דסוכה שיפ

 כל הקטע )מ"אמר רב ששת בריה דרב אידי" עד "נחית מפוריא טפח, אסור"( אינו מופיע ברי"ף. וצ"ב.  . 27

י. וביאר המשנ"ב )ס"ק לז(, דכיון דעל ידי החוטין קל למושכה בהן, הוי כאילו היתה הטלית פרוסה מכבר טפח מערב שבת, או"ח שטו, . 28
וגם לא  ,דמיירי שאחר פריסתה לא יהיה בגגה מלמעלה רוחב טפחעל אוהל עראי, ושרי. וכתב עוד בשם המג"א,  והוי רק מוסיף

. אמנם בשעה"צ )ס"ק מה( ולא מהני החוטין ,הל קבועוכא, הוה ליה דאי יש בה רוחב טפח; סמוך לגגה רוחב טפח השובפחות משל
דהרמב"ם סובר גם בטלית כפולה  ,ב בבית יוסף, וכן מוכח ממגיד משנהוהמגן אברהם סובר כמו שכתו .כל זה לדעת הרי"ףכתב, 

דבטלית כפולה מצדד  (אות י'), ולהכי סתם כן להלכה, אף דבבית יוסף הוזכר שרש"י והרא"ש חולקים על זה. ובמשבצות זהב כהרי"ף
 . רא"ש )סי' ב(. )ד"ה כרך עליה( תוספות -מקורות  .דמהני בה חוטין אף כשהיה בגגו רוחב טפח ,דעת הרמב"ם גם כן כהרא"ש

תוספות )קכ"ה ב', ד"ה הכל; עירובין מ"ד א', ד"ה פקק(. רא"ש )סי' ב; רש"י )קל"ח א', ד"ה מותר לנטותו(.  -מקורות או"ח שטו,א.  . 29
 פרק יז, סי' ח(. 

כיון שכולו נע ונד ברוח מצויה וגם אינו שהרי  ,שאע"פ שתלוי שם בקביעות שריותרומת הדשן )סי' סח( הסתפק בדבריו. והב"י ביאר,  . 30
אבל  .וזהו שכתב דלא קביע התם אלא כן דרכו לינתן ולהסתלק כדלת בעלמא '.לא קביע'מיקרי  ,מעכב להולכים ועוברים דרך שם

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב א'
 ל"חק| דף:  כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 שמותר לתלות וילון, אע"פ שקבוע שם.

ו עומד להתקיים, נחשב כאוהל עראי, שאם יש בגג טפח, ואינרש"י ורא"ש : דעת גדרי אוהל מן התורה ומדרבנן
יש בגגו טפח, ש, שאוהל ורמב"ם רבינו חננאל, רי"ף. ודעת 33ואסור מדרבנן. ואם אין בגג טפח, מותר לכתחילה

)אא"כ כרך עליה חוט או משיחה, אסור מן התורה, וחייב חטאת. וכשאין בגגו טפח, נחשב אוהל עראי, ופטור אבל אסור 

 .35השו"עוכן פסק  .34ותרת לכתחילה, משום שמתוקנת לכך. וכילת חתנים שמשמותר(

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שטו(

ה ֲא  א.  ר; ְוֵאין ְמִחצ ָ ֹות ֻמת ָ ג, ֲאָבל ְמִחצ  ו  הו א ֲעַראי; ְוַדְוָקא ג ַ ת ְויֹום טֹוב ֲאִפל  ב ָ ַ ש  ֹות אֶֹהל ב ְ ן ָאסו ר ַלֲעש  א ִאם כ ֵ סו ָרה ֶאל ָ
ית ְלַהת ִ  יר ִטְלטו ל.ַנֲעש ֵ ה אֹו ְלַהת ִ  יר ֻסכ ָ

ֵרי  הגה: ָ ָעְלָמא, ש  ית ִלְצִניעו ת ב ְ ֲעש ֵ ה ַהנ ַ ם )טו ר(; ֲאָבל ְמִחצ ָ ָ ַע ש  בו  ק ָ ֶ י ש  ִ ַתח, ַאף ַעל פ  ֶ ר ִלְתלֹות ִוילֹון ִלְפֵני ַהפ  ַע ו ֵבית יֹוֵסף(; ְוָלֵכן ֻמת ָ )אֹור ָזרו 
ֶֹדש   רֶֹכת ִלְפֵני ֲארֹון ַהק  ָ ג ֶטַפח ְוֵכן פ  ג ַ ה אֶֹהל ב ַ ֹא ַיֲעש ֶ ל  ֶ ִבְלַבד ש  ֹו(; , ו  ית יֹוֵסף ְוָכל ב  ְפֵני )ב ֵ ה אֹו ב ִ נ ָ ה אֹו ַהצ ִ ָ ה ִלְפֵני ַהַחמ  ֹות ְמִחצ ָ ר ַלֲעש  ְוֵכן ֻמת ָ

ַח  ה אֹוָתן ָהרו  ֹא ְיַכב ֶ ל  ֶ רֹות ש  יָרה(; ַהנ ֵ ַכי ֵריש  פ' כ ִ ֹות ְמִחצ ָ )ָמְרד ְ תֹו ֲאָבל ָאסו ר ַלֲעש  ש  ִמט ָ ֵ מ  ַ ש  י ְ ֶ ֵדי ש  ר כ ְ ְפֵני אֹור ַהנ ֵ ְבֵרי ַעְצמֹו(, ה ב ִ ְוֵכן ִלְפֵני )ד ִ
 ַ ש  ר ְלהֹוִסיף ָעֶליָה ב ְ ָאז ֻמת ָ ֶ עֹוד יֹום ֶטַפח ש  ָהָיה ִמב ְ ֶ ֹות ְצָרָכיו, ִאם לֹא ש  ש  אֹו ַלֲעש  ֵ מ  ַ ֵדי ְלש  ת ְסָפִרים כ ְ יָרה(. ב ָ ַכי ר"פ כ ִ  )ָמְרד ְ

ל  ח.  ֹו רַֹחב ֶטַפח, ֲהֵרי ֶזה אֶֹהל ֲעַראי ְוָהעֹוש ֶ כ ָ ָפחֹות ִמג' ָסמו ְך ְלַגג  ֹו ֶטַפח ְולֹא ב ְ ַגג  ֵאין ב ְ ֶ ע, ש  ָ פ  ֻ ה אֶֹהל ְמש  ִחל ָ ה אֹותֹו ְלַכת ְ
טו ר.  ָ ת, פ  ב ָ ַ ש   ב ְ

ב ָ  י.  ַ ֶהם ֵמֶעֶרב ש  לו ָיה ב ָ ָהְיָתה ת ְ ֶ ָהיו  ָעָליו חו ִטין ש  ֶ פו ָלה ש  ית כ ְ רֶֹכת. ַטל ִ ָ , ְוֵכן ַהפ  ר ְלָפְרָקה  ר ִלְנטֹוָתה  ו ֻמת ָ  ת, ֻמת ָ
ֶנת ְלכָ  יא.  ִהיא ְמֻתק ֶ ֶ ה  רַֹחב ֶטַפח, הֹוִאיל ש  ְך ְלַגג ָ ָפחֹות ִמג' ָסמו  ה  ֶטַפח ְולֹא ב ְ ַגג ָ ֵאין ב ְ ֶ ת ֲחָתִנים, ש  ל ַ ר כ ִ ר ִלְנטֹוָתה  ו ֻמת ָ ְך, ֻמת ָ

ֹא ת ְ  ל  ֶ ; ְוהו א ש  ה ֶטַפח. ְלָפְרָקה  ֶלת ֵמַעל ַהִמט ָ ֶ ְלש  ֻ  ֵהא ְמש 

                                                                                                                                                                         
קובעין  ומשום דסתם וילון אין ,יןיהוה מיתסר משום בנ ,ין שאין מזיזין אותו ממקומויאם קבעו מלמעלה ומלמטה ומן הצדדין בענ

 .אותו כך כתב דכיון דלא קביע התם שרי

אבל היכא  .כגון שמתכוין לעשותו רה"י ולהתירו בטילטול ודאי שייך ביה אוהל ,וזה הדרך נמי במחיצה היכא שעושה רשות לעצמו . 31
ל וכ ,יצת עראי בשבתודאי עושה לכתחילה מח ,או מפני הרוח ם,או להגן מפני החמה או מפני הגשמי א,שאינו מתכוין אלא לצניעות

אבל  .הלכך בחג הסוכות מותר לתלות המפה על הכתלים וכנגד הפתח כדי להגן מפני הרוח שלא יכבה את הנרות .ביום טוב שכן
 .ודאי אסור ,למעלה תחת הסכך

משנ"ב )ס"ק י( בשם אבל בפני הנר, או ספרים, כיון שאסור לשמש בפניהם, מקרי מחיצה המתרת, ואסור. רמ"א. וכתב האו"ח שטו,א.  . 32
. אבל אם המחיצה גבוהה דמאפיל בטליתו ומשמש ,למעלה ה"א דהיינו דוקא אם עושה מחיצה גבוה יו"ד טפחים והנר גבוה ונראגהמ

עד שמכסה הנר או הספרים, חשבינן לה רק ככיסוי בעלמא. ואף שיש אחרונים שמפקפקים על חילוקו, נראה דבשעת הדחק יש 
. אור זרוע עירובין ק"ב א', ד"ה מותר לנטותו(; קל"ח א', ד"ה מותר לנטותושבת רש"י ) -ש באריכות. מקורות לסמוך על דבריו. עיי"

 (.)הל' שבת, סי' עח

, מיירי יש בגגה טפח )או שלאחר שכלה השיפוע, יורד בלי שיפוע לא יעשה ואם עשה פטור אבל אסורוטלית כפולה ששנינו בה:  . 33
 מותר לנטותה ולפורקה, שאין בגגה טפח.ברוחב טפח(. וכילת חתנים 

 ר"ל, שהכינה לכך, דומיא דפקק החלון. אבל טלית כפולה אינה מתוקנת לכך. קרבן נתנאל )על הרא"ש(.  . 34

ובביה"ל )ד"ה שאין( כתב לחדש, שגם לדעת רי"ף ודעימיה, כשם שכילה שאין בגגה טפח, אם כרוך עליה חוט . יא-או"ח שטו,ח . 35
)נו  רי"ף -כן גם כשיש בגגה טפח )שאיסורה מהתורה(, אם כרוך עליה חוט ומשיחה, אינו אסור אלא מדרבנן. מקורות  ומשיחה מותר,

 ל(. רש"י )קל"ח א', ד"ה מותר(. רא"ש )סי' ב(.-)הל' שבת כב,כז רמב"םב בדפיו(. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב א'
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 לבישת כובע בשבת 

 , שרי. )כובע של לבד(ואמר רב ששת בריה דרב אידי: האי סיאנא  )קל"ח ב'(

 והאיתמר: סיאנא אסור?!  )ומקשה(

 , הא דלית ביה טפח. )ברוחב שוליו, ואסור משום אוהל(לא קשיא, הא דאית ביה טפח 

 טפח, הכי נמי דמיחייב?!  )טלית על ראשו(גלימא אלא מעתה שרביב ב (ודחי)

 אלא לא קשיא, הא דמיהדק, הא דלא מיהדק. (ומסיק)

 שיטות הראשונים

שלמסקנה כשאינו מהודק איסורו אינו משום אוהל, אלא שמא ייפול ויטלטלנו ברשות  פירש רש"י: לבישת כובע
. 37שגם למסקנה איסורו משום אוהל 36פירשותם  ל, רמב"ם, ורבינוורבנו חננאהרבים. וכשמהודק לראשו, מותר. 

ודווקא כשמהודק אסור. ומהודק היינו קשיח, שכשהטפח היוצא מן הכובע קשיח, שאינו נכפף, נראה כאוהל. 
 .רש"י , וחשש גם לדעתכרבינו תםסתם  38והשו"ע

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

ן  מ.  ט ְלַהל ָ ֵ ש   ַ הו א ִמְתפ  ֶ ֹוַבע ש  ו ם אֶֹהל. כ  ִית, ִמש   ב ַ ו  ב ַ ֹו ֲאִפל  רֹאש  יַח ב ְ ֹו ֶטַפח, ָאסו ר ְלַהנ ִ  ֵמרֹאש 
ֶ מא.  יָנן ש  ִ ַחְייש  ו ם ד ְ אֹוֵסר ִמש   ֶ ה, ֵיש  ִמי ש  ָ ֵני ַהַחמ  ְ ו י ְלָהֵגן ִמפ  ֹו ֶהָעש  רֹאש  ב ְ ֶ כֹוַבע ש  ת ב ְ ב ָ ַ ש  ֹו ָלֵצאת ב ְ ו  ָהרו ַח ֵמרֹאש  יֶהנ  ְגב ִ י ַ

ֹו ִנְכָנס לְ ְוָאֵתי  רֹאש  ֶ הו א ָעמֹק ש  ֶ ֹו אֹו ש  רֹאש  ק ב ְ ן הו א ְמֻהד ָ א ִאם כ ֵ ים, ֶאל ָ ו ת ָהַרב ִ ְרש  ֹות ב ִ ו ֵיי ד' ַאמ  תֹוכֹו, ְוֵאין ָהרו ַח ְלַאת 
א ְלֵמיַחש   ְבָהֵכי ֵליכ ָ רֹונֹו, ד ִ ַחת ג ְ ְרצו ָעה ת ַ ו ר ב ִ הו א ָקש  ֶ ֹו, אֹו ש  י. ָיכֹול ְלַהְפִרידֹו ֵמרֹאש    ְלִמד ֵ

 

                                                

הא דפרכת מאפיק מגלימיה מיהדק. כלומר, על פי גירסה אחרת, שלא גרסו 'אלא', והכי גרסו: לא קשיא, הא דמיהדק, והא דלא  . 36
והוה  ,שהוא קשה ובולט חוץ לראשו טפח ,אבל סיאנא מיהדק והל;דגלימא לא מיהדק אלא נכפף למטה ולא הוי א ,לא קשיא ,טפח

 הל ואסור. וא

ילו הרמב"ם כתב וא אמנם הר"ח כתב שנראה כאוהל,. ולכאורה גם כשאין בשוליו טפח, וכשיטתם שגם כשאין טפח אסור לעשות גג . 37
 שעושה אוהל עראי.

רמב"ם )הל' שבת כב,לא(. ר"ח )הו"ד בתוספות ורא"ש(. תוספות )ד"ה הא; עירובין ק"ב ב', ד"ה הא(. רבינו  -מקורות מא. -מאו"ח שא, . 38
 תם )הו"ד ברא"ש(. רא"ש )סי' ג(. 
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